
  REFERAT 

 Ordinær generalforsamling,  
 Onsdag den 20. marts 2019 

 Kl. 19.00 på Folkehjem, Haderslevvej 7. 

 
Deltagere: ca. 90 personer hvoraf ca. 65 var medlemmer heriblandt fra bestyrelsen: formand Svend 

Nielsen (SN), kasserer Astrid Meier (AM), Erik Dahlgren Hansen (ED), Steen Valentin (SV), og Orla Jen-

sen (OJ) (referent). 

 

Foredragsholder: historikeren Jørn Buch holdt foredrag om Første Verdenskrig. 

 

1. Valg af dirigent Formanden SN bød de tilstedeværende velkommen. 

Glædede sig over det store fremmøde, som han tolkede som ud-

tryk for medlemmernes interesse for foreningens virke. 

Særlig velkomst til aftenens foredragsholder Jørn Buch, som 

kvitterede med en sprudlende og fangede foredrag om Første 

Verdenskrig. Foredraget var rigt illustreret med "autentiske" bil-

ledmateriale om krigens brændpunkter. 

 

Efter en kort kaffepause fortsattes med den ordinære generalfor-

samling. Forsamlingen godkendte, efter indstilling fra bestyrel-

sen Carlo Daus-Petersen (CD) som dirigent. 

CD takkede for valget, hvorefter han med henvisning til forenin-

gens vedtægter konstaterede forsamlingens lovlige indvarsling 

og dagsordenens indhold.  

2. Beretninger 

Foreningen samt Bevaringsfonden 

Byarkivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SN aflagde herefter en fyldestgørende beretning om det forløbne 

års arbejde og aktiviteter.  

Et eksemplar af beretningen opbevares i foreningens arkiv sam-

men med foreningens regnskab. 

Omtalte den fortsatte positive udvikling i antallet af medlemmer, 

men pointerede samtidig at der fortsat ville være plads til opta-

gelse af flere nye medlemmer. 

Medlemstallet er steget fra 555 til 590 i løbet af 2018, hvortil til-

lægges virksomhedsstøttemedlemmer, hvor der ved årets slut er 

73 medlemmer. 

Også i 2018 havde der været god medlemstilslutning til de ar-

rangementer foreningen havde inviteret til. Ialt havde 740 været 

deltagere i disse arrangementer. Rettede en tak til de frivillige 

damer, der med AM i spidsen sørger for at bemande Slotscafeen 

i den offentlige åbningstid. 

Tal til godt samarbejde med Aabenraa Museum, hvortil med-

lemmerne har gratis adgang. Udtrykte endvidere det gode sam-

arbejde med såvel Museets Venneforening og Historisk Samfund 

for Sønderjylland med hvilke der har været enkelte fællesarran-

gementer. Michelsens Gård er kommet godt i gang med den nye 

struktur og der er et godt samarbejde omkring ølarrangemen-

terne.  

Efter flere års ihærdig dialog er det lykkedes at få kommunen til 

at genoptage det årlige tilskud til Bevaringsfonden. Der er afsat 

50 t.kr. mod at fonden indsamler samme beløb. Også Slotsmøl-

len er det lykkedes at få et årligt tilskud til, idet der fra og med 

2018 bevilges et driftstilskud på 20 t. kr. til møllen. 

For at sikre driften af møllehjulet er der til sikring af tilstrækkelig 

vandtilførsel samt til nyt hjul modtaget tilskud fra kommunen på 

460 t.kr., fra Slots- og Kulturstyrelsen 259 t.kr., og endelig fra 

A.P. Møller Fonden 1,234 t.kr., således at de samlede udgifter på 

1.9 mio er sikret finansiering. 

SN afsluttede beretningen med at rette en tak til de mange frivil-



lige som på den ene eller anden måde virker for udbredelse af 

kendskab til foreningen og dens aktiviteter. 

Med henvisning til den gode beretning satte dirigenten denne 

under debat. Willy Frandsen ønskede at vide, hvorvidt redakti-

onsudvalget havde "antaget" hans forslag om personlige erin-

dringer til 2019 udgaven af Historier fra Bybakken. OJ og CD op-

lyste om at der senest 1.6. ville være overblik over, hvilke histo-

rier, der ville blive medtaget. 

Herefter konstaterede dirigenten at beretningen kunne godken-

des. 

 

 

 

 

 

 

 

 


